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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Berbicara mengenai anak, adalah merupakan hal yang sangat penting 

karena anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dan 

dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin 

sikap hidup bangsa pada masa mendatang.
1
 

Anak sebagai bagian dari generasi muda mempunyai peranan yang 

penting dalam suatu negara. Anak merupakan salah satu sumber daya 

manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa 

Indonesia yang di kemudian hari diharapkan dapat menjadikan bangsa 

Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan makmur. Dalam rangka 

mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan 

pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan 

dan perkembangan fisik, mental dan sosial, serta perlindungan dari segala 

kemungkinan yang akan membahayakan diri dan bangsa di masa depan.  

Anak berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia 

memiliki definisi yang sedikit berbeda satu dengan yang lainnya di dalam 

peraturan-peraturan yang berlaku pada umumnya. Di dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa 

yang dimaksudkan dengan anak yaitu: ”Orang yang dalam perkara anak 
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nakal telah berusia 8 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun atau 

belum pernah kawin”. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa yang disebut anak adalah 

sampai pada batas usia sebelum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah 

kawin, sedangkan menurut Undang-Undang Pemilihan Umum yang 

dikatakan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 17 tahun, namun 

lain halnya menurut hukum Islam, di mana untuk menentukan apakah 

seseorang bisa dikatakan sebagai anak tidak ditentukan berdasarkan usia, 

tetapi seseorang yang telah mulai mengalami adanya tanda-tanda 

perubahan pada badaniah baik pria maupun wanita.
2
 

Sementara itu untuk proses perkembangan diri seorang anak terdiri 

dari beberapa fase yaitu :
3
  

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 sampai usia 7 tahun 

yang dapat disebut sebagai anak kecil dan masa perkembangan 

kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan 

emosional, bahasa bayi dan arti bahasa pada anak-anak, masa kritis 

pertama dan tumbuhnya seksualitas pada anak. 

2. Fase kedua adalah dimulai dari umur 7 sampai 14 tahun disebut sebagai 

masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan dalam 2 periode,  yaitu : 

a. Masa anak sekolah dasar dimulai dari usia 7 sampai 12 tahun adalah 

periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal 

dimulai dengan memasuki masyarakat diluar keluarga, yaitu 
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lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya 

perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai potensi, 

namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa 

tersembunyi). 

b. Masa remaja atau pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan 

sebutan periode pueral. 

           Pada periode ini terdapat kematangan fungsi jasmaninya 

ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-

melimpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, 

canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain. 

            Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, 

berkembangnya intelektual pun berlangsung secara intensif 

sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia 

luar sangat besar terutama yang bersifat kongkrit, karenanya anak 

puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil di mana minatnya 

terarah pada kegunaan-kegunaan teknis. 

3. Fase ketiga adalah dimulainya pada usia 14 sampai 21 tahun, yang 

dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu masa pubertas, di 

mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan anak menjadi 

seorang dewasa.  

Apabila arti istilah kenakalan anak disimpulkan dari contoh-contoh 

dan keluh kesah para orang tua mengenai masalah anak-anak mereka, maka 

dapat disimpulkan bahwa : Kenakalan anak merupakan tingkah laku anak 
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yang menimbulkan persoalan bagi orang lain.
4
  Sebagaimana disinggung 

Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Anak bahwa anak yang dalam perkara anak 

nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai 18 

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, sedangkan anak nakal itu 

sendiri menurut Pasal 1 angka 2 UU Pengadilan Anak, Anak yang 

malakukan tindak pidana termasuk anak dalam kategori anak nakal. Karena 

pelaku tindak pidana pencurian 6 (enam) buah jagung ini dilakukan oleh 

anak yang masih di bawah umur.  

Tidak dapat dipungkiri di dalam masyarakat sering terjadi anak di 

bawah usia 16 (enam belas) tahun melakukan kejahatan dan pelanggaran, 

sehingga harus mempertanggungjawabkan secara hukum positif melalui 

proses sidang pengadilan. Dalam proses ini tugas seorang Hakim menjadi 

sangat mulia dan harus manusiawi, Hakim dalam menghadapi perbuatan 

anak di bawah usia 16 (enam belas) tahun ialah menyelidiki dengan sangat 

apakah anak tersebut sudah mampu ”membeda-bedakan” atau belum. 

Sebaliknya jika anak tersebut ternyata belum memiliki kemampuan untuk 

”membeda-bedakan”, maka Hakim dapat memerintahkan agar anak dapat 

dikembalikan kepada orang tuanya atau wali yang mengasuhnya, tanpa 

pidana apapun.
5
  Oleh karena itu penanganan tindak pidana yang dilakukan 

oleh anak perlu diselesaikan melalui suatu badan yaitu lembaga peradilan 

khusus, agar ada jaminan bahwa penyelesaian tersebut dilakukan benar-
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benar untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan dan kepentingan 

masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya hukum dan keadilan.
6
 Karena 

setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi,  

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU Perlindungan Anak, khususnya 

anak yang memiliki masalah dengan hukum, baik itu sebagai tersangka, 

terdakwa, dan terpidana.  

Dalam kasus Tindak Pidana Pencurian 6 (enam)  Buah Jagung Oleh 

Anak di Bawah Umur yaitu anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) 

tahun atau sudah menikah, berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak 

diatur dalam 3 (tiga) Pasal  yaitu :  

1. Pasal 22 yaitu:  

         ”Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau  

tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini.” 

2. Pasal 23 yaitu:  

(1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada pokok dan pidana tambahan. 

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal ialah:  

a. pidana penjara;  

b. pidana kurungan;  

c. pidana denda; atau  

d. pidana pengawasan.  

(3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)           

terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, 

berupa  perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran 

ganti rugi.  

(4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

3. Pasal 24 yaitu:  

(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:  

  a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;  
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b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan,      

pembinaan, dan latihan kerja; atau  

c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial 

Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, 

pembinaan, dan latihan kerja.  

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai 

dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.  

 

Salah satu kenakalan anak yang termasuk dalam kategori perbuatan 

tindak pidana, salah satunya adalah Pencurian 6 (enam) Buah Jagung Oleh 

Anak Di bawah Umur yang terjadi di Kabupaten Magetan. Motif para 

terdakwa mencuri beberapa jagung hanya ingin memakan jagung tersebut 

yang ada di kebun milik korban, meskipun demikian perbuatan para 

terdakwa merupakan kategori Tindak Pidana Pencurian karena mengambil 

barang (jagung) tanpa seijin dari pemiliknya. Walaupun terdakwa masih 

anak-anak di bawah umur, namun pemilik kebun jagung merasa dirugikan 

karena beberapa jagung miliknya telah diambil para terdakwa dan tindakan 

ini termasuk tindakan melawan hukum karena merugikan kepentingan 

orang lain, maka wajar apabila pemilik jagung tersebut melaporkan 

perbuatan para terdakwa kepada pihak yang berwajib. 

Berdasarkan pada hal di atas Penulis berpendapat bahwa, seorang 

Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana selain menggunakan 

pedoman Undang-Undang dalam menjatuhkan vonis juga harus 

menggunakan nilai-nilai keadilan, mengingat para terdakwa adalah anak-

anak yang masih di bawah umur, dan obyek tindak pidana pencurian itu 

bukanlah barang yang bernilai tinggi ataupun menimbulkan kerugian yang 

teramat besar bagi pemiliknya. Maka penyelesaian kasus tersebut harus 
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mengacu pada pemenuhan hak dan perlindungan serta berorientasi pada 

kepentingan anak.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) yang 

berkaitan dengan hukum acara pidana dengan judul: ” PENYELESAIAN 

HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN 6 ( ENAM ) BUAH 

JAGUNG OLEH ANAK DI BAWAH UMUR. ( STUDI KASUS DI 

PENGADILAN NEGERI MAGETAN )”  

 

B. Perumusan Masalah  

Dari latar belakang yang Penulis uraikan di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimana penyelesaian hukum dalam tindak pidana pencurian 6 

(enam) buah jagung yang dilakukan oleh anak di bawah umur ? 

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan 

memutus tindak pidana pencurian 6 (enam) buah jagung yang dilakukan 

oleh anak di bawah umur ?  

3. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam proses 

penyelesaian hukum tindak pidana pencurian 6 (enam) buah jagung 

oleh anak di bawah umur ?  

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, 

karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian 
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yang dilakukan.
7
  Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka yang 

menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Obyektif 

a. Mengetahui proses penyelesaian hukum tindak pidana pencurian 6 

(enam) buah jagung oleh anak di bawah umur. 

b. Mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara 

pencurian 6 (enam) buah jagung oleh anak di bawah umur.  

c. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam 

proses penyelesaian hukum tindak pidana pencurian 6 (enam) buah 

jagung oleh anak di bawah umur.  

2. Tujuan Subyektif 

a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian. 

b. Menambah pengetahuan dan mengembangkan pemahaman aspek           

hukum dalam teori dan praktek. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan, khususnya bagi ilmu hukum mengenai proses penyelesaian 

hukum dalam  tindak pidana di bidang pencurian.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian hukum ini adalah :  

1. Bagi Penulis  
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Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses 

penyelesaian hukum khususnya dalam kasus  tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak di bawah umur.  

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan masukan dan sumbangan informasi kepada masyarakat 

tentang proses penyelesaian hukum terhadap suatu perkara pidana 

dalam kasus yang pelakunya anak di bawah umur, khususnya tindak 

pidana pencurian dengan nilai atau kerugian kecil.  

3. Bagi Pemerintah 

Memberikan masukan dan kritikan bagi pemerintah khususnya bagi 

aparat penegak hukum  di Indonesia, khususnya  dalam tindak pidana 

yang pelakunya adalah anak di bawah umur.  

 

E. Kerangka Pemikiran  

Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum 

pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang 

memuat cara bagaimana Badan-badan Pemerintahan yang berkuasa; yaitu 

Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai 

tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.
8
  

Secara singkat dapatlah dikatakan bahwa Hukum Acara Pidana adalah 

ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang :  

a. hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana. 

b. tatacara dari suatu proses pidana, yang meliputi tentang :  
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- tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan  

pelaku tindak pidana 

- bagaimana tatacaranya menghadapkan orang yang didakwa 

melakukan tindak pidana kedepan Pengadilan  

- bagaimana tatacaranya melakukan pemeriksaan  di depan Pengadilan 

terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana; serta,  

- bagaimana tatacaranya untuk melaksanakan keputusan Pengadilan 

yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Ketentuan-ketentuan itu dibuat dengan tujuan untuk dapat 

menyelenggarakan penegakan dan kepastian hukum, menghindari 

timbulnya tindakan-tindakan yang tidak perlu di dalam masyarakat yang 

bersifat sewenang-wenang.
9
  

Dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan-

kepentingan masyarakat tersebut yang salah satunya adalah kepentingan 

anak, maka upaya yang dilakukan negara yaitu dalam hal penanganan 

hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Hal itu didasarkan 

pada tingginya jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dan harus 

berakhir di penjara, yang menurut UNICEF Indonesia, tercatat ada 3110 

pada tahun 2005.
10

 Selanjutnya pada tahun 2009 UNICEF Indonesia 

mencatat setidaknya 4.000 anak setiap tahunnya menjalani proses 

persidangan di pengadilan. Jumlah yang lebih banyak tentu akan muncul 

jika diakumulasikan dengan jumlah anak yang menjalani proses peradilan 
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namun perkaranya terhenti di tingkat kepolisian atau kejaksaan. Data 

UNICEF menyebutkan 90% anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini 

mengalami penahanan dan pemenjaraan selama menjalani proses hukum.
11

  

Dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak, ditentukan bahwa hukum acara peradilan pada anak 

mengacu pada hukum yang berlaku, kecuali ditentukan lain di dalamnya.
12

  

Proses penyelesaian hukum dalam tindak pidana pencurian 6 (enam) buah 

jagung yang terjadi di Dukuh Bulusari, Kelurahan Kraton, Kecamatan 

Maospati, Kabupaten Magetan ini diselesaikan berdasarkan KUHAP. 

Perbuatan para terdakwa yang masih di bawah umur telah terbukti di 

Pengadilan Negeri Magetan dengan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 

tentang Pencurian secara bersama-sama. Putusan telah diucapkan secara 

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 dan telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap.   

Suatu tindak pidana diputus berdasarkan Perundang-undangan yang 

berlaku agar terbentuk suatu kebenaran hukum. Terlepas dari hal tersebut, 

kepastian hukum harus berlandaskan keadilan. Bila suatu tindak pidana 

diputus sesuai Undang-Undang yang berlaku tanpa didasari oleh  segi 

keadilan akan hak-hak asasi manusia pada setiap vonis pidana tentunya hal 

itu  tidak akan cukup. Tindak pidana pencurian ini dilakukan oleh anak 

yang masih di bawah umur, dan menurut pendapat penulis, barang yang 
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dicuri tersebut bukanlah barang yang memiliki nilai tinggi, maka sudah 

seyogyanya putusan yang dijatuhkan ini memuat nilai  moral kemanusiaan. 

 Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana bahwa ”Negara Republik Indonesia adalah negara 

hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga 

negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahannya dengan tiada kecualinya”. Salah 

satunya adalah pada tahap proses penyelesaian hukum sampai pada 

pemberian putusan. Oleh karena itu dalam menyelesaikan perkara yang 

pelakunya adalah anak, proses acaranya pun tidak dapat disamaratakan 

dengan orang dewasa. Perlakuan selama dalam proses peradilan yang 

dikenakan terhadap si anak, wajib ditujukan ke arah pengembangan 

pribadinya demi kesejahteraan anak. Hal tersebut wajib dijaga agar proses 

peradilan dengan segala perlengkapan dan percakapan jangan sampai 

menimbulkan pengaruh-pengaruh yang justru dapat membuat nilai 

kemanusiaan si anak menjadi lebih rendah dari pada sebelumnya.
13

 

Sehingga putusan yang akan dijatuhkan nantinya,  sesuai dengan Undang-

Undang yang berlaku dan memuat asas keadilan dan kemanfaatan hukum. 

Pada hakikatnya, dalam mengahadapi dan menanggulangi berbagai 

perbuatan dan tingkah laku menyimpang yang dilakukan oleh anak, tidak 

boleh melupakan kedudukan anak dengan segala karakternya yang khusus, 
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dan perlu diwujudkan adanya suatu peradilan yang benar-benar 

memperhatikan kepentingan anak.
14

  Maka  penelitian ini ingin mengetahui 

bagaimanakah penyelesaian hukum pada tindak pidana pencurian 6 (enam) 

buah jagung yang dilakukan anak di bawah umur, apakah sudah 

berorientasi pada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta 

kepentingan anak.  

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa 

gejala dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan 

yang mendalam terhadap fakta-fakta tersebut untuk kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan masalah yang ditimbulkan oleh fakta 

tersebut.
15

 Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, 

mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha  yang 

dilakukan dengan metode ilmiah.
16

 

Agar menghasilkan data dan analisis yang maksimal, maka digunakan 

metode penelitian. Metode dapat digunakan untuk menganalisa, 

mempelajari, dan memahami, keadaan-keadaan yang dihadapi. Sehingga 

metode penelitian itu sendiri merupakan faktor yang sangat penting dalam 

penelitian. 
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Hal 4  



14 

 

 

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis empiris, yang mana mempunyai maksud untuk mengkaji aspek 

yuridis dan empiris dalam penyelesaian kasus  pencurian 6 (enam) buah 

jagung oleh anak di bawah umur yang dilakukan secara bersama-sama. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian 

yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan 

subyek dan atau obyek penelitian sebagaimana adanya.
17

 Sehingga 

tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis 

dan menyeluruh tentang gambaran mengenai proses penyelesaian 

hukum dalam perkara tentang tindak pidana pencurian 6 (enam) buah 

jagung oleh anak di bawah umur yang dilakukan secara bersama-sama. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Kabupaten 

Magetan, Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa pada tahun 

2009/2010 terjadi pencurian 6 (enam) buah jagung oleh anak di bawah 

umur yang kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Magetan.  

4. Jenis Data 

Data yang disajikan diperoleh dari  sumber data yang meliputi 

data primer dan  sumber data skunder. Dengan penjelasan sebagai 

berikut :  
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a. Data Primer  

Data primer diperoleh Penulis dari penelitian di Pengadilan Negeri 

Magetan, khususnya berkaitan dengan kasus pencurian 6 (enam) 

buah jagung oleh anak di bawah umur.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder berupa bahan kepustakaan yang menurut kekuatan 

mengikatnya dibedakan menjadi :  

1) Bahan hukum primer terdiri dari :  

a. Undang-Undang yaitu: 

(1) Undang-undang Dasar 1945 

(2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(3) Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum            

Acara Pidana 

(4) Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak 

(5) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 

b. Peraturan Perundangan lainnya 

c. Putusan Pengadilan.  

2) Bahan hukum sekunder, meliputi bahan hukum yang diperoleh 

dari literatur-literatur yang terkait dengan hukum acara pidana, 

khususnya tentang proses penyelesaian hukum tindak pidana 

pelakunya anak di bawah umur sehingga dapat mendukung 

penelitian yang dilakukan. 
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3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penelitian yang dapat 

memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

yaitu kamus.  

5. Metode Pengumpulan Data  

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di Pengadilan 

Negeri Magetan untuk memperoleh data primer, dan studi kepustakaan 

untuk mendapatkan data sekunder.  

6. Metode Analisis Data 

Langkah yang dilakukan setelah mengadakan pengumpulan data 

adalah analisis data, yang merupakan faktor penting dalam hal turut 

menentukan kualitas hasil penelitian. Metode analisis data yang 

digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan cara membahas 

pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi 

kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian 

dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan. 

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan 

peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, yurisprudensi, dan buku 

referensi, serta data yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum 

dalam perkara Pencurian 6 (enam) Buah Jagung Oleh Anak di Bawah 

Umur. Dan dianalisis secara kualitatif, akan diperoleh gambaran 

menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang 

akan diteliti.  
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G. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam 4 (empat) bab.  

Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Dalam tinjauan pustaka Penulis menguraikan tinjauan umum tentang 

penyelesaian hukum:  

1. Tinjauan umum tentang tindak pidana,  

2. Tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian,  

3. Tinjauan umum tentang anak,  

4. Proses penyelesaian perkara pidana  

a. Pemeriksaan pendahuluan  

1) Penyelidikan  

2) Penyidikan  

b. Penuntutan  

c. Pemeriksaan sidang pengadilan  

d. Pelaksanaan putusan pengadilan  

Dalam  hasil penelitian dan pembahasan. Di sini diuraikan mengenai 

penyelesaian perkara pidana pencurian 6 (enam) buah jagung oleh anak di 

bawah umur, dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan  putusan, dan 

kendala-kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam penyelesaian 

kasus ini.  

Penutup berisi, di mana Penulis menguraikan kesimpulan dan saran 

serta ditambahkan daftar pustaka dan lampiran.  

 


